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Wij houden in grote dankbaar
heid de herinnering vast aan 

Bernardus Hendricus 
Jacobus Bauhuis 

Hij ontving het leven uit Gods hand op 
22 juli 1932, sinds 16 mei 1957 was hij 
zo gelukkig gehuwd met Henrica Cath. 
Maria Rupert, dat het naar anderen uit
straalde. 
Na een zorgzaam leven en vooral de 
laatste dagen met onmenselijke pijn , 
die hij geduldig verdroeg , omdat hij 
zich gesteund wist door ma en de kin
deren, is hij door de Schepper terugge
roepen , gesterkt door het H. Sacra
ment, op 8 september 1989. 
Na een eucharistieviering in de kerk 
van Q.L. Vrouw van Lourdes, hebben 
we zijn broze lichaam op 13 september 
d.o.v. begeleid naar het kerkhof " Het 
Waarveld " te Haaksbergen. 

Pa, 
Ons verdriet is groot, omdat we je zo 
gauw moesten missen . 
We zijn je dankbaar voor alle zorg om 
ons - je dacht meer aan anderen dan 
aan je zelf - Je stond altijd klaar. 

We missen je, omdat je zo'n goed 
voorbeeld was door je geloof en je 
kerkgang, waar jezelf zoveel kracht uit
putte. 
Jouw liefde voor ons, je zorg ook voor 
een alleenstaande oom, je vreugde om 
je kleinkind , je omgang met de dieren 
je blijheid en nog heel veel meer' 
maakte je voor ons tot een onvergete~ 
lijke vader. 
Pa, het is n~ genoeg, je hebt genoeg 
gestreden, wie kan zeggen hoe je hebt 
geleden en wie kan voelen wat je hebt 
doorstaan. 
Wij geloven dat je nu echt gelukkig 
bent, maar ook met alles wat je voor 
ons betekende, onvergetelijk in ons 
midden blijft. 

Wij willen iedereen, die gedurende de 
ziekte voor mijn lieve man, onze zorg
zame vader en mijn lieve opa heeft ge
zorgd , bedanken. 
En uw meeleven bij zijn overlijden en 
begrafenis deed ons goed. 

fam . Bauhuis 


